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u niet onbelangrijk, als vernieuwen een structureel gegeven 
is, dan is het leren omgaan met vernieuwen een structurele 
opgave voor HRD.

Veranderende doelen en middelen
De ontwikkelaars van KodA zijn de heer Parée van Zuidelijke 
Land- en Tuinbouworganisatie te Tilburg (www.zlto.nl) en de 
heer Wolfert van het Landbouw Economisch Instituut te ’s-
Gravenhage (www.lei.nl). Voor de organisatie (van ontwikke-
ling, invoering en verankering) van het project hebben zij als 
uitgangspunt genomen dat doelen en middelen veranderlijk 
zijn. In het kader ‘Uiteenlopende belangen’ staan voorbeelden 
hiervan. Een ander voorbeeld is dat door de biobrandstofpro-
ductie de prijs van grondstoffen uit de akkerbouw veel eerder 
is opgedreven dan werd verwacht.
Men kan vernieuwen als een structureel verschijnsel gaan 
zien, door ervan uit te gaan dat praktijksituaties in principe 
onvoorspelbaar veranderlijk en divers zijn. Dit noopt ertoe om 
telkens te beoordelen of het eigenbelang en het belang van 
de organisatie nog voldoende geborgd zijn. Dat kan worden 
geleerd. Men kan aanleren de sterkte en zwakte van de eigen 
positie en de kansen en bedreigingen uit de omgeving scherp 
in beeld te houden en ze op den duur aan te voelen. Dit proces 
van leren is in KodA met twee acties ingezet: (1) inventarise-
rende workshops en (2) communicatie van de vernieuwing.

Inventariserende workshops
Bij de inrichting van het project was het organiseren van in-
ventariserende workshops een belangrijke activiteit. Dit werd 
mede ingegeven door de wens van een van de fi nanciers die 

Leren innoveren (4): 
Leren omgaan met onzekerheden in 
een grootschalig project
Door Jos Geerligs

Dit is het vierde artikel in de serie Leren Innoveren. Jos Geerligs 
beschrijft hoe je deelnemers aan een grootschalig vernieuwings-
project kunt ondersteunen bij het leren omgaan met de onzeker-
heid die inherent is aan zo’n project.

 Een vernieuwing wordt vaak als een tijdelijke oefening 
gezien. Even door de zure appel heen bijten en dan… 
komt het zoet en keert de rust weer. Deze gedachte heeft 

als gevolg dat betrokkenen leren overleven door zich een 
tijdje muisstil te houden en na verloop van tijd weer over te 
gaan tot de orde van de ‘oude’ dag. Helaas voor hen is dit 
geen geloofwaardige voorstelling van zaken in een wereld die 
voortdurend in beweging is. 
Het alternatief is vernieuwing niet als een tijdelijke oefening 
te zien, maar als een structureel gegeven. Hoe kan structurele 
veranderlijkheid (en diversiteit) worden beheerst? Hoe kan 
men (leren) omgaan met veranderlijkheid en daarbij voor alle 
betrokkenen overzicht behouden?
De case die in dit artikel wordt besproken, is een grootschalig 
project waarbij de gehele productieketen van enkele belangrij-
ke sectoren van de Nederlandse akkerbouw betrokken is. Het 
project heet KodA, Kennis op de Akker (zie kader). En, voor 

Kennis op de Akker
KodA is een grootschalig project dat loopt van 2005 tot 2008. Het 
budget is ca. € 8 miljoen. Het wordt door het bedrijfsleven, het 
ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en de Euro-
pese Unie bekostigd. Het hoofddoel van KodA is een uitbetaling 
op kwaliteit van diverse akkerbouwproducten. Onderwerpen zijn 
het vaststellen van de kwaliteit van grondstoffen en het verdelen 
van de meerwaarde die hierdoor ontstaat. Onder andere telers van 
consumptie- en fabrieksaardappelen, baktarwe en suikers doen 
mee. De verwachting is dat de technologische ontwikkeling een 
stimulans krijgt, dat de concurrentiepositie zal versterken en de 
vitaliteit van de sector zal toenemen. Een belangrijke voorwaarde 
voor het slagen van het project is dat de vernieuwingen door de be-
trokkenen in een productieketen worden erkend en ondersteund.

Wat nu? ... Vernieuwingsopgave Ja, maar ... Kritische situaties
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Figuur 1. Indicatoren voor het beschrijven van een vernieuwingsopgave 
(huidige_toekomstige situaties)
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Om een perspectief te realiseren en vorm te geven aan de on-
derliggende conventies en routines, moeten ontwikkelstappen 
worden gezet. De ontwikkelstappen kunnen voor de betrok-
ken partijen een verschillende impact hebben. Het is normaal 
dat partijen van elkaar het gevoel hebben dat anderen over-
drijven of bagatelliseren. Voor de keten is elke ontwikkelstap 
echter relevant, omdat een keten nou eenmaal zo sterk is als 
de zwakste schakel (en een organisatie zo sterk als de zwakste 
afdeling). Elk te overwinnen obstakel noemen we daarom een 
kritische situatie. Elke ‘Ja, maar…’ kan beschreven worden als 
een kwaliteitseis van de keten en als een relevante ontwikkel-
stap. Kritische situaties worden opgelost met (nieuwe) combi-
naties van inzichten, ontwerpen en bekwaamheden.
Inzichten zijn wetenschappelijk of praktisch bewezen; we 
noemen ze waar. Denk aan harde feiten, aan relaties tussen 
feiten en aan verklarende theorieën. Ontwerpen zijn techno-
logisch of praktisch beproefd; zij werken. Het gaat erom de 
beste ontwerpen toe te passen. Soms is een vernieuwing ge-
holpen met de substitutie van een bestaand ontwerp met een 
verbeterd ontwerp. Inzichten en ontwerpen zijn in boeken 
en musea verzameld; ze zijn in bedrijven en op straat in al-
lerhande combinaties te vinden. Voor het oplossen van een 
kritische situatie is een passende combinatie van inzichten 
en ontwerpen nodig. Daarbij zijn bekwame mensen nodig, die 
zo’n combinatie voor een werkgemeenschap op effi ciënte wij-
ze kunnen benutten. Bij bepaalde combinaties van inzichten 
en ontwerpen horen bepaalde bekwaamheden. De overgan-
gen van deze drie kenmerken staan rechts in fi guur 1.
Een combinatie kan zijn ‘het meten van de schilkwaliteit’ 
van consumptieaardappelen: de methode, procedure en be-
nodigde bekwaamheid. Een combinatie in een volgende fase 
van ontwikkeling is ‘organiseren van het vaststellen van de 
schilkwaliteit’: het aanwijzen van een verantwoordelijke uit-
voerder, de toerusting van een organisatie met hulpmiddelen 
en mensen. Al deze combinaties kan iemand bedacht heb-
ben, maar ze kunnen elders ook al jaren toegepast zijn. Het 
is voor de organisatie en voor de samenhang van een project 
noodzakelijk de feiten te kennen en er alle partijen zicht op 
te geven.

om een 0-meting vroeg. ‘Een 0-meting? Van wat?’ vroegen de 
ontwikkelaars zich af. Om het ‘wat’ in beeld te brengen, werd 
met de ontwikkelaars het model in fi guur 1 ontworpen.

In het model is een vernieuwingsopgave uitgebeeld met zes 
indicaties van mogelijke veranderingen. Deze worden hieron-
der kort beschreven en daarna met een concreet voorbeeld 
geïllustreerd.

Vernieuwen in een keten betekent dat alle betrokken partijen 
van gedrag veranderen en hun nieuwe gedragingen op elkaar 
afstemmen. Dit is geen eenvoudige opgave. Het eerste pro-
bleem is dat een werkgemeenschap zich vaak niet bewust is 
van haar gedragingen, gewoontes of routines. Routines zijn 
nou eenmaal gewoon en vallen daarna niet meer op. Routines 
ontstaan en bestaan voort omdat ze nut hebben in een stabiele 
situatie. Als de opvatting over nut verandert - zoals bij KodA 
de akkerbouwgewassen alleen nog waarde hebben als ze een 
bepaalde kwaliteit vertegenwoordigen - dan moeten ook de 
routines veranderen. Een vernieuwingsopgave wordt ope-
rationeel in de vorm van nieuwe routines van de betrokken 
werkgemeenschappen. De vernieuwde routines genereren het 
actueel verlangde nut of de beoogde toegevoegde waarde. Een 
vernieuwing kan alleen slagen als werkgemeenschappen zich 
bewust zijn van hun gangbare routines en als zij deze in nieu-
we routines willen veranderen. In fi guur 1 is dat aangegeven 
met een overgang van Routine naar R’. R’ is de vernieuwde 
routine. 
De verandering van een routine in één werkgemeenschap van 
een keten staat niet op zich. Wanneer werkgemeenschappen 
in een productieketen samenwerken, volgen zij daarvoor con-
venties of ketenafspraken. De afdelingen van een grote organi-
satie kunnen ook worden gezien als een productieketen. Deze 
conventies beschrijven de verlangde kwaliteit en kwantiteit 
van waardecreatie en zijn ook een sleutel voor de verdeling 
van de toegevoegde waarde. Bij grootschalige vernieuwingen 
veranderen de ketenafspraken of conventies. In fi guur 1 is dit 
benoemd met een overgang van Conventie naar C’. Uitspraken 
over C’ zijn een voorwaarde voor de veranderprocessen in de 
deelnemende werkgemeenschappen. De nieuwe C’ is sterker 
als zij stabiel is; men wil erop kunnen vertrouwen. 
Concrete afspraken over (nieuwe) conventies ontstaan meest-
al na een (veranderde) visie op de toekomst, een (veranderd) 
perspectief. Een perspectief is gekoppeld aan een situatie; 
het is een antwoord op de vraag: ‘Wat willen wij hier en nu?’ 
Een perspectief is minder concreet dan een conventie. Het 
is de verwoording van een droom. Een perspectief hoeft niet 
stabiel te zijn, het ontwikkelt in de loop van de tijd; het is 
als een horizon die wijkt als men er naar toe loopt. Op een 
metaniveau delen de samenwerkende werkgemeenschappen 
een perspectief. ‘Wat realiseren we samen?’ Bij KodA was het 
oude perspectief ‘boeren maken een uniform bulkproduct’. P’ 
is ‘boeren produceren voor een specifi ek productiedoel’.
De overgangen van deze drie kenmerken staan links in fi guur 1. 
Samen beelden zij de vernieuwingsopgave uit. In het geval van 
KodA is dit voor de sector een antwoord op de vraag: ‘Wat nu?’

Uiteenlopende belangen bij KodA
De initiatiefnemers van KodA beoogden met investeringen in nieu-
we technologie het rendement van de akkerbouw te verbeteren. 
Deze basis bleek te smal omdat te veel akkerbouwers niet zagen 
hoe zij deze investeringen zouden terugverdienen. In het voorbe-
reidende traject werd duidelijk dat een grotere differentiatie van 
de prijs van akkerbouwproducten dit type van technologische ver-
nieuwing wel mogelijk maakt. Het industriële bedrijfsleven is ge-
interesseerd omdat het zich wil verzekeren van een goede toevoer 
van grondstoffen. De overheid vindt de stimulering van sectoren 
en het aantrekkelijk houden van het buitengebied belangrijk. In 
het project spelen verschillende belangen van partijen. Door al-
lerlei oorzaak/gevolg relaties te veronderstellen, verschillen ook 
de verwachtingen op korte en lange termijn.

  »
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wat is het verwachte beeld in de toekomst? De pijlen wijzen 
op relaties tussen kennisproducten en niet op stroming in een 
proces. Technology push bijvoorbeeld neemt een toekomstig 
ontwerp als vertrekpunt. Een beleidsplan is vaak een beschrij-
ving van een politiek gewenste combinatie van inzichten en 
ontwerpen. En een ondernemer die problemen heeft, kan de 
oorzaken zoeken in de markt (conventies) of in de cultuur van 
de eigen onderneming (routine). 

Communiceren van operationele boodschappen
Het realiseren van een beoogde vernieuwing vraagt om een 
vereenvoudiging en operationalisering van het analytische 
model in fi guur 1. Als tweede stap is het nodig de vernieu-
wing te communiceren aan mensen die de analyse niet mee-
gemaakt hebben. De groep die later gaat meedoen, heeft be-
hoefte aan een goedlopend verhaal. Bij KodA is dat als volgt 
aangepakt.
De onderdelen van de analyse die minder urgent, belangrijk 
of haalbaar waren, werden weggelaten, zodat een consistent 
geheel overbleef. Bovendien werden de onderdelen in een 
tijdslijn geplaatst.
Een vernieuwing beoogt een situatie te veranderen, daarvoor 
worden de huidige en de toekomstige situatie in contrast be-
schreven. De vernieuwingsopgave wordt duidelijk door zicht 
op veranderde perspectieven, afspraken tussen partijen en 

Bij de start van KodA zijn zes workshops gehouden om de ver-
nieuwingsopgave te inventariseren. Zo’n inventarisatie werd 
een opname genoemd. In enkele gevallen kostte de opname 
effectief een halve dag met betrokken partijen, in andere geval-
len twee halve dagen. De uitwerking kostte enkele dagen. In fi -
guur 2 is het resultaat van de opname voor graan samengevat.

De opnames verschillen per sector. Er zijn bijvoorbeeld ver-
schillen in kwaliteitscriteria en de manier waarop die vastge-
steld worden. Van partijen baktarwe moet de geschiktheid om 
brood te bakken worden vastgesteld. Van partijen consumptie-
aardappelen wordt de schilkwaliteit belangrijk voor de prijs, 
omdat deze de attractiviteit van het product bepaalt. 
Naast deze tastbare verschillen zijn er ook minder tastbare 
verschillen. De belangen in de ene bedrijfstak kunnen veel 
sterker verdeeld zijn dan in de andere bedrijfstak. Dat kan 
bijvoorbeeld blijken uit een bonte verzameling van kritische 
succesfactoren bij de ene bedrijfstak en een afgebakende set 
succesfactoren met veel focus bij de andere. Of de ambities 
van een bedrijfstak kunnen erg groot zijn. Dat kan bijvoor-
beeld blijken uit een groot verschil tussen het huidig perspec-
tief en het toekomstig perspectief (P’). 
Figuur 1 en 2 dienen voor het analyseren en beschrijven van 
de toestand op een bepaald moment. Wat hebben we nu, en 

Figuur 2. Indicatie van de vernieuwingsopgave voor graan – 2005 (huidige_toekomstige situaties)
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Figuur 3. Communiceren van een agenda over de rijpheid van innovatie

Toekomstige situatie Vernieuwingsopgave
= perspectief
= conventies

= routines

Agenda bij
kritische situatie
= competenties

= ontwerpen
= inzichten

Plan bij
fasen van ontwikkeling

= doel-middel relatie
= good practice

= nieuwe structuur
= automatisering

Huidige situatie

Aanvullende opgave



23Opleiding & Ontwikkeling_12 2007

daar meestal vastlopen.
5. Het beeld van het eind van het project wordt naar voren ge-

haald en deel van de voorbereiding. Alle betrokkenen zien 
realiteit naast ambitie en dit zicht op onzekerheid geeft 
veel houvast.

6. Figuur 3 blijkt te werken als verhaal voor mensen die er 
niet bij geweest zijn. Ze herkennen gemakkelijk het geheel 
en hun deel. Zij kunnen daar een eigen verhaal bij beden-
ken. Zo ontstaat zelfsturing die ervoor zorgt dat mensen 
weten welke kant het uit moet als dingen niet precies gaan 
zoals was bedacht. Met andere woorden, zij ontwikkelen 
intuïtie om in een groot project zelf calamiteiten op te kun-
nen lossen.

7. Bij een eerste tussenevaluatie van KodA is gebleken dat 
de opnames van de deelsectoren als overall beeld stabiel 
waren. Ze waren nog steeds realistisch en motiverend. 
Vorderingen of veranderde opvattingen konden eenvoudig 
worden ingevoerd. De nieuwe opname leverde een vervolg 
op de 0-meting op.

Door de werkwijze ontstaat bij de betrokkenen bij een vernieu-
wing en in de deelprojecten ervan een proces van coachen, 
beoordelen en bijsturen. Er is sprake van coaching, doordat 
de betrokkenen zichzelf en anderen een spiegel voorhouden 
als zij expliciet maken wat bij zes indicaties de huidige en 
de gewenste toestand is. Door ambities te formuleren geven 
zij oordelen en deze oordelen worden versterkt bij evaluaties. 
Door tussentijdse evaluaties en door het verder uitwerken van 

routines van elke partij. Dit is de opgave die voortkomt uit 
een doordacht toekomstperspectief. Daarnaast echter kun-
nen verplichtingen uit het verleden bestaan die meegenomen 
moeten worden. Vandaar dat aanvullende opgaven expliciet 
vermeld worden. 
De kritische situaties die hierdoor ontstaan vormen samen de 
vernieuwingsagenda. De kritische situaties worden opgelost 
door vernieuwing van inzichten, ontwerpen of competenties 
op deze agenda te zetten. Op basis van de agenda worden 
planningen gemaakt van kleine stappen vooruit. De kleine 
stappen vooruit hebben eerst betrekking op het uitwerken 
van een haalbare doel-middel relatie. Als deze bekend is, kan 
een experimentele groep de doel-middel relatie uitproberen 
zodat er zicht ontstaat op (good) practice. Op basis van good 
practice kan indien noodzakelijk de structuur van de keten 
(of de organisatie) worden vernieuwd en daarna mogelijk aan 
automatisering worden gewerkt. Zie hiervoor fi guur 3.

Bij KodA blijkt na 1,5 jaar dat het linkerdeel van fi guur 3 bij 
zes deelprojecten tamelijk stabiel is en dat de veranderingen 
zitten in de vorderingen in het rechterdeel van fi guur 3, met 
name in de onderdelen op de planning.
Vernieuwingen gaan niet een in keer grondig goed, maar ver-
lopen cyclisch – of beter, in een opgaande helix, omdat het 
lopen over een gesloten cirkel niet opschiet. Dat betekent dat 
al de dingen die hiervoor zijn genoemd tot op zekere hoogte 
tegelijkertijd gebeuren (moeten). Voor het overzicht en de ef-
fi ciëntie van het project is van groot belang dat de agenda en 
planning helder zijn. 
Toevoegingen aan de toekomstige situatie, aan de vernieu-
wingsopgave en aan de agenda zullen in veel gevallen geen 
gevolgen hebben voor de korte termijn planning. Dit maakt 
een vernieuwingsproject beheersbaar. Er kan volop gerefl ec-
teerd worden. Dit verbetert ook het zicht op de vernieuwings-
opgave en daardoor het zelfsturende vermogen.

Deze aanpak is een zevenklapper:
1. Een opname is beknopt. De beschrijving van een opname 

beslaat enkele pagina’s en het totaalbeeld een halve pagina. 
De voortgang van zes KodA deelprojecten werd op een pa-
gina samengevat.

2. Het invullen van het huidige geeft de betrokkenen een 
0-meting. Het verschil met het toekomstige beschrijft de 
ambitie.

3. Het steeds opnieuw mogen invullen van het best denkbare 
perspectief geeft structurele veranderlijkheid een plaats.

4. Het beeld van het huidige naast het toekomstige in combina-
tie met de vernieuwingsopgave naast de kritische situaties,
blijkt in een groep waarin tegengestelde belangen op tafel
komen heel goed te werken. 

 Bij KodA wil de handel bijvoorbeeld dat de conventies er 
goed in staan. De technology push fi guren zien dat er meer 
is dan een ontwerp. En – wat heel belangrijk is – de linker-
helft van fi guur 2 gaat over belangen en over de verande-
ring van belangen. Dit zijn voor de lange termijn de belang-
rijkste agendapunten omdat de invoering en verankering 

Enthousiasme over KodA
Het ministerie van landbouw schrijft naar aanleiding van een tus-
senevaluatie van het project het volgende. ‘De resultaten van het 
KodA-ontwikkeltraject hebben zeer wel bijgedragen aan de kwa-
liteit en het ambitieniveau van het project KodA. Er is op unieke 
wijze invulling gegeven aan concrete synergie tussen primaire 
bedrijven, leveranciers en verwerkers’. Deze opdrachtgever vindt 
het nuttig voor andere initiatieven de in KodA gehanteerde aanpak 
nauwkeurig vast te stellen. Vanwaar dit enthousiasme?
In de praktijk van grootschalige projecten is het moeilijk om alle 
betrokkenen op een lijn te krijgen. De fi nanciers (in dit geval de 
EU, het ministerie van landbouw en het bedrijfsleven) hebben ver-
schillende belangen. De sectoren van de akkerbouw verschillen. 
Enzovoort. Wanneer een projectgroep in deze diversiteit helder-
heid kan scheppen en aan de betrokkenen focus kan geven, dan is 
daarover enthousiasme.

Dr. ir. Jos Geerligs is directeur van Rac-
cent B.V. en legt zich toe op het meten en 
ondersteunen van veranderingsprocessen, 
bijvoorbeeld competentie en innovatie.
E-mail: jos.geerligs@raccent.nl




